JEGYZŐKÖNYV
F/20-12/2019.
FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2019. március 28-án de. 08.30 órakor
TARTOTT SOROS NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
Hozott rendeletek:
6/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelet a közterület használatának és
igénybevételének szabályozásáról
7/2019. (III.28.) önkormányzati rendelet a települési támogatás és szociális ellátások
helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hozott határozatok:
31/2019. (III. 28.) KT. sz. határozat: Polgármesteri jelentés és lejárt határidejű
határozatok tájékoztatójának elfogadása
32/2019. (III. 28.) KT. sz. határozat: 2018. évi közfoglalkoztatási programok
megvalósulásáról, elért eredményeiről szóló tájékoztató
33/2019. (III. 28.) KT. sz. határozat: Intézményi térítési díjak megállapítása
34/2019. (III. 28.) KT. sz. határozat: Fülöpi Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr
egyesület tájékoztatójának elfogadása
35/2019. (III. 28.) KT. sz. határozat: Javaslat javadalmazásra jutalom jogcímen
36/2019. (III. 28.) KT. sz. határozat: Bölcsőde pályázat benyújtásáról szóló
határozat kiegészítése

JEGYZŐKÖNYV
Készült:
A Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének Fülöp Község Önkormányzat
Művelődési Házában 2019. március 28-án de. 08.30 órakor megtartott soros nyílt üléséről.
Jelen vannak:
Hutóczki Péter polgármester
Mikáczó László Ferenc alpolgármester
Bugyáné Szász Erzsébet képviselő
Földháti István képviselő
Hutóczki Imre képviselő
Furó Tiborné képviselő
Tanácskozási joggal:
Dr. Csősz Péter jegyző
Kissné Terdik Erzsébet aljegyző
Igazoltan távol:
Sándor László képviselő
Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő-testületet, jegyző urat és az önkormányzat
aljegyzőjét, javaslatot tesz a képviselő-testületi ülés napirendjére.
Meghívó szerinti napirend:
1. Polgármesteri jelentés, lejárt határidejű határozatok
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
2. Tájékoztató az önkormányzat 2018. évi Közfoglalkoztatási programjának
végrehajtásáról
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
3. Szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapítása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
4. A Fülöpi Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr egyesület tájékoztatója
Előterjesztő: Pelestyák György elnök
5. A közterülethasználatának és igénybevételének szabályozásáról szóló 11/2018.
(IX. 28.) Ör. hatályon kívül helyezése, új rendelet elfogadása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
ZÁRT ÜLÉS
1. Települési ösztöndíjpályázatok elbírálása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Javasolt napirend:
1. Polgármesteri jelentés, lejárt határidejű határozatok
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
2. Tájékoztató az önkormányzat 2018. évi Közfoglalkoztatási programjának
végrehajtásáról

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
3. A közterülethasználatának és igénybevételének szabályozásáról szóló 11/2018.
(IX. 28.) Ör. hatályon kívül helyezése, új rendelet elfogadása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
4. A Fülöpi Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr egyesület tájékoztatója
Előterjesztő: Pelestyák György elnök
5. Szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapítása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
6. Köztisztviselő részére jutalom megállapítására javaslat
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
7. Bölcsőde pályázat benyújtásához módosítási javaslat
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
ZÁRT ÜLÉS
1. Települési ösztöndíjpályázatok elbírálása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Hutóczki Péter polgármester:
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő
szavazatával, egyhangúan 6 igen szavazattal a napirendet elfogadta. Fülöp Község
Önkormányzata Képviselő-testülete jelen ülés napirendjét az alábbiakban határozza meg:
1. Polgármesteri jelentés, lejárt határidejű határozatok
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
2. Tájékoztató az önkormányzat 2018. évi Közfoglalkoztatási programjának
végrehajtásáról
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
3. A közterülethasználatának és igénybevételének szabályozásáról szóló 11/2018.
(IX. 28.) Ör. hatályon kívül helyezése, új rendelet elfogadása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
4. A Fülöpi Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr egyesület tájékoztatója
Előterjesztő: Pelestyák György elnök.

5. Szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapítása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
6. Köztisztviselő részére jutalom megállapítására javaslat
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
7. Bölcsőde pályázat benyújtásához módosítási javaslat
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
ZÁRT ÜLÉS
1. Települési ösztöndíjpályázatok elbírálása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

Napirendek tárgyalása:
1. Polgármesteri jelentés, lejárt határidejű határozatok
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés: írásban
Hutóczki Péter polgármester:
Eldőlt a fogathajtó verseny időpontja, melyet minden évben szövetség sorsol ki, idén május
18-án kerül megrendezésre.
Köszönöm szépen a segítő részvételt az I. Sándor Tamás emléktornán résztvevő képviselő
társaimnak. Véleményem szerint elérte célját, nagyon megható nap volt, a fiatalok nagyon
fegyelmezetten és az emléktornához méltóan viselkedtek és zajlottak az események.
Furó Tiborné képviselő:
Minden elismerés megilleti mind a kitalálókat és mind a részt vevőknek, a fényképeken
keresztül is méltó és megható esemény látszott.
Hutóczki Péter polgármester:
Van-e kérdés, kiegészítés? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk. A Képviselő-testület
egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő szavazatával, 6 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
31/2019. (III. 28.) KT. sz. határozat:
Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
polgármesteri jelentést és a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót
elfogadja.
Felelős:
Határidő:

---------

2.
Tájékoztató az önkormányzat 2018. évi Közfoglalkoztatási
programjának végrehajtásáról
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés: írásban
Napirendnél jelen van: Furó Tibor településüzemeltetési munkatárs
Hutóczki Péter polgármester:
Köszönti Furó Tibor munkatársat, aki a közfoglalkoztatás megvalósítása során is
oroszlánrészt vesz ki a munkából. Van-e kérdés, kiegészítés a tájékoztatóhoz?
Furó Tibor településüzemeltetési munkatárs
A 2018-as év közfoglalkoztatás tekintetében gyengébb volt a korábbi évekhez hasonlítva. Ez
részben időjárási részben pedig emberi tényezőknek is köszönhető. Tavaly év végén
miniszteri elismerő oklevelet kapott az önkormányzat, amelyet mi nem a 2018. évi, hanem a
megelőző korábbi évek teljesítményének elismeréseként is tekintjük. Elindult a 2019. év,
mezőgazdaságban 20 fő, helyi sajátosság programjában 5 fő, szociális programban 5 fő és

hosszú közfoglalkoztatásban 10 fővel indultunk. Megérkezett a 160 tojó tyúk, továbbá 35
sertés fog még érkezni. Jelenleg az alpolgármester úr viszi a mezőgazdasági programot, így
jobban tudjuk felügyelni a munkát, ha megosztjuk.
Földháti István képviselő:
A mezőgazdasági utak karbantartásával mennyire vagy elégedett, mert tapasztalatom szerint
vannak olyan mezőgazdasági utak, ahová szerintem egyáltalán nem jutott még el az
önkormányzat a javítás végzésével és ezáltal nehézkesen járható. Továbbá látjuk azt is, hogy
sok dolgozó nem alkalmas a munkavégzésre különösen a mezőgazdaságban. Nem kellene-e
akkor változtatni a végzett tevékenységeken? Nem értek egyet azzal, hogy olyan növényeket
termesztünk, amelyeken igen magas a vegyszer igénye, ez nagyon egészségtelen.
9,00-kor Sándor László képviselő megérkezik, jelen lévő képviselők száma: 7
Furó Tibor településüzemeltetési munkatárs:
Az önkormányzatnak 76 km külterületi földutat kell karbantartani olyan területeken, ahol
lakott tanyákhoz vezet, természetesen ezek élveznek előnyt. A többi földútra csak a szabad
kapacitást tekintve van lehetőség. Mivel emberhiány is van, ezért vette az önkormányzat a
grédert. A mezőgazdaságot is folyamatosan újratervezzük, mert mi is látjuk az emberek fogyó
létszámát, csökkentettük a paprika és az uborka területét is.
Mikáczó László Ferenc alpolgármester:
Sajnos a mikroklíma oly mértékben megváltozott, hogy a vegyszermentes termesztés
megvalósítása szinte kivitelezhetetlen.
Bugyáné Szász Erzsébet képviselő:
Részben már választ kaptam a felmerült kérdésemre, hogy elboldogul-e a jelenlegi létszám a
tervezett munkákkal. Nagyon sajnálom, hogy a málna ültetvény ilyen mértékben tönkrement.
Gratulálok az elért eredményekhez, amelyeket nem könnyű elérni.
Furó Tiborné képviselő:
Én is gratulálok az elért eredményekhez. Javaslatom lenne, hogy amennyiben van szabad
terület meg lehetne próbálni a karfiolt is termelni.
Mikáczó László Ferenc alpolgármester:
Korábban már próbálkoztunk vele, de nagyon komoly és makacs növényvédelmi problémákat
tud okozni, amely nem minden esetben kezelhető megfelelő módon.
Hutóczki Péter polgármester:
A felvetett problémák és kérdések mind jogosak. Sajnos nagyon sok érthetetlen új szabály
lépett életbe 2019-ben a közfoglalkoztatás megvalósítása során. Például teljesen érthetetlen,
hogy beszerezhettük a sok gépet, munkaeszközt és 2019-ben nem engedi a szakképzett
emberek alkalmazását. Az is teljesen igaz, hogy a jövőben változtatni kell a termelés
összeállításán mert az emberek csak egyre fogynak. Az utakkal kapcsolatos problémát is
látjuk, a kézimunka már idejemúlt és nem is túl eredményes. A gépek erre is használva
vannak, de a lakott részekhez vezető utak az elsők. A mezőgazdasági utak karbantartása során
egyébként szerintem nem csak az önkormányzattól kellene várni a megoldást, hanem
mindenki tehetne egy kicsit az utak javításáért, aki érdekelt ebben: földtulajdonosok,

erdőtulajdonosok, vadásztársaság. A nehézségek ellenére azért azt gondolom, joggal lehetünk
büszkék az elért eredményeinkre, hogy nem csak szemetet szedünk az út szélén.
Furó Tiborné képviselő:
A tésztaüzem milyen eredményesen tudott indulni?
Hutóczki Péter polgármester:
A helyi sajátosság programnak része, ide tartozik még a savanyítás, tészta, tyúktenyésztés. A
tésztaüzem indítása közel 1 MFt-ba került, mire minden a szabályoknak megfelelően
elkészült. Én is szeretném megköszönni kollégáimnak a lelkiismeretes munkát: Furó
Tibornak, Mikáczó László Ferencnek és a közös önkormányzati hivatal érintett
munkatársainak.
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás kérem, szavazzunk. A Képviselő-testület
egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő szavazatával, 7 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
32/2019. (III. 28.) KT. sz. határozat
Fülöp Község Önkormányzat úgy határozott, hogy az önkormányzat 2018.
évi közfoglalkoztatási programjáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Határidő:
Felelős:

-

3. A közterület használatának és igénybevételének szabályozásáról szóló
11/2018. (IX. 28.) Ör. hatályon kívül helyezése, új rendelet elfogadása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés: írásban
Hutóczki Péter polgármester:
A kormányhivatal szakmai segítségnyújtásban kérte a közterület-használatot szabályozó helyi
rendeletek felülvizsgálatát, melyhez segédletet biztosított a felülvizsgálatra vonatkozóan. A
szakmai segítségnyújtásban leiírásra került, hogy olyan hibával is rendelkezik, amely
módosítással nem korrigálható, csak új rendelet megalkotásával. Az új rendelet-tervezet
készítésekor figyelembe lett véve a kormányhivatal levelében leírtak betartása, illetve a
korábbi - hatályon kívül helyezendő – rendelet szabályozása. Amennyiben nincs kérdés,
hozzászólás, kérem szavazzunk:
A Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag 7 jelen lévő képviselő
szavazatával, 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelete
A közterület használatának és igénybevételének szabályozásáról
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörben, valamint az épített környezet alakításáról
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében, a Magyarország

helyi önkormányzatairól szóló 142/B. §. és 142./C. §. (1) bekezdésében, valamint a
közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes
jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény 3.§. (2)
bekezdésében szabályozott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. §
Az önkormányzati rendelet célja azon helyi szabályok megállapítása, amelyek a településképi,
településrendezési, környezetvédelmi, tulajdonosi, valamint a közlekedésbiztonsági
szempontok figyelembevételével határozzák meg a közterület-használat, illetve igénybevétel
feltételeit.
A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet hatálya Fülöp közigazgatási területén található valamennyi – az önkormányzat
tulajdonában lévő – közterületre kiterjed.
(2) Személyi hatálya kiterjed valamennyi olyan természetes személyre, jogi személyre és jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki (amely) közterületet e rendeletben
foglaltak szerint használja.
3. A közterület-használata és a közterület-használati engedély
3. §
(1) A közterületet rendeltetésének megfelelő célra – a jogszabályok keretei között – bárki
szabadon használhatja. A rendeltetésszerű használat mások hasonló célú jogait nem
csorbíthatja.
(2) A közterület rendeltetésétől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület-használat)
közterületi használati engedély, továbbá közterület-használati díj fizetése szükséges a
jogszabályban meghatározott kivételekkel.
(3) A közterület-használati engedély nem pótolja a jogszabályban előírt egyéb – hatósági
illetve szakhatósági – engedélyek és hozzájárulások beszerzését.
4. §
(1) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:
a) közterületbe nyúló üzlethomlokzat, kirakat-szekrény, védőtető, ernyőszerkezet, átfeszítő
kötél, cég- és címtábla elhelyezéséhez,
b) alkalmi és mozgóárusításhoz, mozgóbolti árusításhoz, továbbá egyéb turisztikai,
kereskedelmi, vendéglátó-ipari hasznosításához (vendéglátó-ipari előkert),
c) építési munkával kapcsolatos létesítmények (építési állványzat, munkaterület
körülhatárolása stb.), valamint építmények és törmelékek elhelyezéséhez, tárolásához,
d) kiállítás, sport- és kulturális rendezvények, valamint mutatványos tevékenység
folytatásához, valamint az ezekhez kapcsolódó ideiglenes parkolók létesítéséhez,
e) tüzelő, vagy egyéb anyag 48 órán túli elhelyezésére,

f) közhasználatra még át nem adott közterületek ideiglenes hasznosításához és
használatához.
(2) Nem kell közterület-használati engedély:
a) közterületen, illetve az alatta vagy felette elhelyezett közművek, kábelek meghibásodása
esetén végzett munkálatokhoz,
b) magántulajdonú ingatlan előtti közterületi rész rendezéséhez, parkosításhoz,
c) az önkormányzat által saját hirdetések elhelyezését szolgáló, valamint a lakossági
igények kielégítését segítő önkormányzati tulajdonú vagy megrendelésű egységes hirdetési
felületek, hirdetők kialakításához,
d) úttartozékok és a közúti közlekedés szervezésének és irányításának céljait szolgáló
berendezések elhelyezéséhez,
e) nem közterületen épült üzlet homlokzatának, kirakatszekrényének, védőtető
ernyőszerkezetének elhelyezésére, cím- és cégtábla elhelyezésére, ha az a közterületbe 10 cmen túl nem nyúlik be,
f) az élet- és balesetveszély elhárításához szükséges időtartamot meg nem haladó
munkálatok elvégzéséhez,
g) tüzelő, építési vagy egyéb anyag és tárgy (pl. költözködés során bútor) 48 óránál
rövidebb idejű tárolására, ha az a közlekedést nem akadályozza és elhelyezése nem az úttesten
történik.
(3) A (2) bekezdésben felsorolt közterület-használati engedély nélkül végezhető közterület
igénybevételét a Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal Fülöpi Kirendeltségén az
igénybevétel megkezdése előtt legkésőbb 1 nappal – a közterület használat céljának és
időtartamának megjelölésével – írásban be kell jelenteni.
5. §
Nem adható közterület-használati engedély:
a) tűz- és robbanásveszélyes tevékenység – kivéve tűzijáték – gyakorlására, eseti
rendezvények kivételével szeszesital árusítására,
b) a lakosság nyugalmát, vagy közerkölcsöt sértő tevékenység végzésére.
4. A közterület-használati díj
6. §
(1) Közterület-használatáért a közterület-használati engedély jogosultja közterület-használati
díjat köteles fizetni.
(2) A közterület-használati díjat tevékenységenként, a közterületen folytatni kívánt
tevékenység jellegének figyelembevételével a jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) A létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának megállapításánál a létesítmény m2-ben
számított alapterületét, területét, továbbá az alapterületen túlnyúló szerkezet (ponyva, tető,
stb.) területét együttesen kell figyelembe venni.
(4) A közterület használati engedélyt meghatározott időtartamra: egész évre, mezőgazdasági
idényre, hónapra és napra lehet kiadni. A díjat a közterület tényleges használatától függetlenül
a meghatározott időtartamra meg kell fizetni.
(5) A közterület-használati díjat Fülöp Község Önkormányzata költségvetési számlájára
pénztári befizetéssel vagy banki átutalással lehet megfizetni.

(6) Aki a számára megállapított közterület-használati díjat – az engedélyben megjelölt módon
és határidőben – nem fizeti meg, attól a közterület-használati engedélyt meg kell vonni. A
fizetési határidő elmulasztása esetén az engedélyes a díjat a törvényes késedelmi pótlékkal
együtt köteles megfizetni.
7. §
Nem kell közterület-használati díjat fizetni:
a) az önkormányzat érdekében végzett építési, felújítási munkálatok esetén,
b) jótékonysági és közcélú rendezvényeknél,
c) az önkormányzat saját szervezetei (pl.: intézményei) által szervezett rendezvények
esetében,
d) amennyiben az építtető kérelmezi, magánlakás építésével kapcsolatos közterület
használatánál maximum 60 nap időtartamra
e) választással, népszavazással kapcsolatos hirdetések engedélyezésére történő igénybevétel
esetén.
5. A közterülethasználat-engedélyezési eljárás
8. §
(1) A közterület-használati engedély tárgyában – átruházott hatáskörben – a jegyző jár el.
(2) A közterület-használati engedélyezési eljárás során a közigazgatási és hatósági eljárásról
szóló mindenkori eljárási törvény rendelkezései szerint kell eljárni.
(3) A közterület-használati engedély iránti kérelmet e rendelet 2. melléklete szerinti
formanyomtatványon – a közterület használatot megelőzően – kell benyújtani, az abban
felsorolt mellékletek csatolásával együtt.
(4) A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet a kérelemben
megjelölt célra használni kívánja. Építési engedélyhez kötött építmény esetében az
építtetőnek, az építési munkálatokkal összefüggő ideiglenes közterület-használat esetében
pedig az építtetőnek vagy a kivitelezőnek kell a közterület-használati engedélyt beszereznie.
(5) A közterület-használat engedély kérelem elbírálása során figyelembe kell venni az
építésügyi szabályokat, a településrendezési tervet, a településképi követelményeket,
műemlékvédelmi-, helyi érdekvédelmi-, köztisztasági előírásokat, továbbá az érintett
szakhatóságok véleményezésében foglalt egyéb előírásokat, követelményeket.
(6) A közterület-használati engedélynek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező adatait,
b) a közterület-használat időtartamát (pontos időintervallum megjelöléssel), vagy a feltétel
megjelölését, aminek bekövetkeztéig a közterület-használat engedélyezett,
c) a közterület használat célját,
d) a közterület-használat pontos helyét és a használni kívánt terület nagyságát m2-ben,
e) feltételeket a közterület-használat módjára vonatkozóan (esztétikai követelmények,
áruféleségek köre, szemétgyűjtőedény szükségessége stb.)
f) munka-, baleset-, egészségvédelmi óvó szabályokat,
g) az engedély megszüntetése, megszűnése, visszavonása esetén az eredeti állapot
visszaállítására vonatkozó kötelezettséget,

h) közterület-használati díjfizetési kötelezettség esetén a díj mértékét, fizetésének módját,
valamint a díj meg nem fizetése vagy a fizetés késedelme esetén fellépő
jogkövetkezményeket,
i) az elutasító határozatnak tartalmaznia kell az elutasítás indokát, szükség szerint
alátámasztva vonatkozó rendszabályokkal, valamint az eljárásban közreműködő
szakhatóságok véleményével.
9. §
(1) Közterület-használati engedély csak ideiglenes jelleggel – meghatározott időtartamra,
vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig adható.
(2) A közterület 1 éven túli tartós, állandó jellegű használatához képviselő-testületi
hozzájárulás és területbérleti szerződés szükséges. A bérleti szerződést – a képviselő-testületi
hozzájárulás alapján – a polgármester köti meg.
6. A közterület használati engedély érvényének megszűnése
10. §
(1) A közterület-használati engedély érvénye megszűnik:
a) az engedélyben meghatározott idő elteltével, vagy meghatározott feltétel
bekövetkeztével
b) a közterület-használatát és rendjét érintő jogszabályok megváltozása miatti
visszavonással,
c) az engedélyben vagy a közterület-használattal kapcsolatos jogszabályokban foglaltak
megsértése miatti rendkívüli visszavonással,
d) településképi, településrendezési vagy közérdekből történő rendkívüli visszavonással,
e) a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvényének megszűnésével, vagy
ha a jogosult a tevékenység folytatására való jogosultságát elvesztette,
h) ha a jogosult bejelenti a tulajdonos önkormányzatnak, hogy a közterület használatával –
érdekkörében felmerült méltányolható okból – felhagy.
(2) Ha a közterület-használati engedély érvényét veszti a jogosult kártalanítási igény nélkül
köteles a közterület eredeti állapotát – különösen tisztaságát – haladéktalanul helyreállítani.
Ez a kötelezettség a jogosultat építési engedély alapján végzett munka esetében csak akkor
terheli, ha az eredeti állapot helyreállítását az engedély megadásának feltételeként előírták.
7. A közterület-használat ellenőrzése, a jogellenes közterület használat következményei
11. §
(1) A jelen rendeletben foglalt előírások betartását a jegyző a helyszínen vagy más alkalmas
módon ellenőrizheti.
(2) A közterület-használati engedély eredeti példányát, illetve annak hiteles másolatát a
tevékenységet folytató személy köteles a helyszínen magánál tartani és az ellenőrzésre
jogosult köztisztviselő felhívására, a közterület-használati díj befizetését igazoló bizonylattal
együtt felmutatni.

(3) Aki a közterületet a közterület-használati engedélytől eltérő módon, illetve azt meghaladó
mértékben használja, közigazgatási bírsággal sújtható.
(4) A közigazgatási bírság felső határa – a jogsértő személyétől függően – természetes
személyek esetén 50.000 forint, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetek esetén 500.000 forint.
(5) A hatóság az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével azonnal
helyreállíthatja, ha az élet- és balesetveszély vagy jelentős anyagi kár, a közrend,
közbiztonság, illetve a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének
elhárítása érdekében jelentős közérdekből egyébként indokolt. A közigazgatási bírság
kiszabása ebben az esetben kötelező.
8. A közterület használatára vonatkozó egyéb általános szabályok
12. §
(1) Az ingatlanok tulajdonosai, használói, kezelői kötelesek gondoskodni a használatukban
lévő terület előtt és mellett a közterület tisztántartásáról, télen csúszásmentesítéséről, a
közterületen lévő fák és parkosított közterületek rendszeres gondozásáról.
(2) A közterületen lévő létesítményeket (fák, virágágy, parkosított terület, kerítés, stb.)
minden természetes és jogi személy köteles megóvni mindennemű károsodástól.
9. Ivó, csapadék- és szennyvíz használatára vonatkozó különös szabályok
13. §
(1) Az ivóvizet szolgáltató kutak, közkifolyók, közterületen elhelyezett ivókutak környezetét
különös gonddal kell tisztántartani és megvédeni a szennyeződéstől.
(2) Az ivóvizet szolgáltató kutak környezetében olyan szennyező forrást létesíteni és
fenntartani, amely a kutak vizét közvetlenül, illetve a talajon keresztül szennyezheti csak a
hatályos közegészségügyi és építésügyi szabályokban meghatározott védőtávolság,
védőterület megtartásával lehet.
(3) Az épületek tulajdonosa, kezelője, használója az országos településrendezési és építési
követelményekről szóló kormányrendelet szerint köteles gondoskodni arról, hogy az épület
tetőszerkezetéről az esővíz, hólé a közterületen lévő járdára ne csurogjon.
Záró rendelkezés
14. §
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetésével egyidejűleg a közterület használatának és igénybevételének
szabályozásáról szóló 11/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
Hutóczki Péter
polgármester
A rendelet kihirdetve.
Fülöp, 2019. március 13.

sk.

Dr. Csősz Péter sk.
jegyző
Dr. Csősz Péter sk.
jegyző

1.sz. melléklet a 6/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelethez
A közterület használatának
módja
a.) A közterületbe nyúló lépcső, üzlethomlokzat,
védőtető, előtető, átfeszítő kötél, szellőztető berendezés,
kirakatszekrény, hirdető-berendezés, továbbá cég-,
címtábla, cégér, alapzatos zászlórúd, mozgó hirdető
tevékenység, reklámmal rendelkező ernyőszerkezet
b.) Árusító és egyéb fülke, pavilon
totó-lottó, valamint egyéb engedélyezett szerencsejáték
célját szolgáló láda
c.)Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag.
d.)
 Alkalmi- és mozgó árusítás (gépjárműről)
Egyszeri alkalom:
Rendszeres árusítás

Közterület használatának díja

250,- Ft/m2/hó+ÁFA

250,- Ft/m2/hó+ÁFA
150,- Ft/m2/hó+ÁFA
60,- Ft/m2/nap+ÁFA

1.500,- Ft//nap+ÁFA
10.000.-Ft/hó + ÁFA

 Idényjellegű árusítás, alkalmai árusítás

600.-Ft/m2 + ÁFA

 Rendezvényhez kapcsoltan alkalmi- és
mozgóárusítás

600,- Ft/m2/nap+ÁFA

 Kiállítás árubemutatás
e.) Vendéglátóipari előkert

25,- Ft/m2/nap+ÁFA
250,- Ft/m2/hó+ÁFA

f) Szabadtéri reklámhordozó 1 m2-nél nagyobb
1.000,- Ft/reklámfelület
reklám-felület esetén
m2/hó+ÁFA
h) Árusító, valamint szolgáltatató mobil jellegű sátor,
170,- Ft/m2/nap+ÁFA
pult, asztal felállításához árusító automata
elhelyezéséhez
i) Mutatványos tevékenység
Sport- és kulturális rendezvény /kivéve a térítésmentes
50,- Ft/m2/nap+ÁFA
rendezvény,v
allási tevékenység céljára sátor felállítás/
j.) Közhasználatra még át nem adott területek
Egyedi elbírálás alapján a díj
ideiglenes hasznosítása esetén és az önkormányzat által mértékét az e rendeletben foglaltak
figyelembevételével esetenként
meghatározott egyéb célra
kell megállapítani

2. melléklet a 6./2019. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Kérelem közterület-használati engedélyhez
Kérelmező neve: ………………………………………………………………………………..
Születési helye, ideje: …………………………………………………………………………...
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………..
Munkáltatója (neve, címe): ……………………………………………………………………..
Állandó lakóhelye (illetve székhely és telephely):………………………………………………
Adószáma (gazdasági társaság esetén):…………………………………………………………
A közterület-használat célja:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
A közterület-használat időtartama:
20………………………………………..tól …………………………………ig, illetve
………………………………………………………………………………….. ig.
A közterület-használat helye (út, utca, tér megnevezésével, illetve házszám feltüntetésével):
………………………………………………………………………………………
A használni kívánt területnagyság: .……………….m2
Hirdetőtábla esetén annak szövege:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Színe, anyaga, valamint a hirdetés elhelyezésének módja:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Fülöp, 20….. ………………….hó ………nap.
…………………………..
aláírás
A kérelemhez mellékelni kell:
- tulajdonosi hozzájárulást (ha az nem csak az önkormányzat)
- kereskedelmi, vendéglátói tevékenység esetén a működési engedély, vállalkozói igazolvány
másolatát.

4. Szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapítása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés: írásban
Hutóczki Péter polgármester:
A szociális igazgatásról, valamint a gyermekvédelemről szóló törvény alapján a szolgáltatási
önköltséget és az intézményi térítési díjakat a tárgyév április 1. napjáig kell megállapítani a
fenntartónak. A térítési díj megállapításának részletes szabályait az előterjesztés tartalmazza.
A térítési díjak alapja a nyersanyagnorma értéke, amely meghatározását az ide vonatkozó
EMMI rendelet írja elő. Az élelmezésvezető szakmai véleménye alapján 2019. évben nem
szükséges változtatni a nyersanyag normákat, ezért javaslom továbbra is a 107/2018. (III. 29.)
KT sz. határozat szerintieket alkalmazni. A térítési díjak összegénél javaslom az Óvoda
intézményének dolgozói részére a térítési díj csökkenését 425 Ft-ra, ami a nyersanyag
normával megegyező összeg. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, kérem szavazzunk:
A Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag 7 jelen lévő képviselő
szavazatával, 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2019. (III. 28.) Önkormányzati rendelete
a települési támogatás és szociális ellátások helyi szabályairól
szóló 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115.§. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az
alábbi rendeletet alkotja:
1. §
Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatás és szociális
ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendeletének 1. sz.
melléklete helyébe ezen rendelet 1. sz. melléklete lép.
2. §
Ez a rendelet 2019. április 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszíti.
Hutóczki Péter
polgármester

sk.

Dr. Csősz Péter sk.
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Fülöp, 2019. március 28.
Dr. Csősz Péter sk.
jegyző

1. számú melléklet a 7/2019. (III. 28.) számú önkormányzati rendelethez
„1. számú melléklet a 3/2015. (II.25.) számú önkormányzati rendelethez
Alapellátás keretén belül nyújtott
1. Tanyagondnoki szolgáltatás
Számított térítési díj (szolgáltatási önköltség):
Ténylegesen alkalmazott térítési díj:

1.081- Ft/óra
0 Ft”

Hutóczki Péter polgármester:
Amennyiben nincs kérdés vagy hozzászólás, kérem, szavazzunk: a Képviselő-testület
egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő szavazatával, 7 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
33/2019. (III. 28.) KT. sz. határozat
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
a.) a felnőtt étkezés térítési díjának megállapításához és
b.) az intézményi étkezetés térítési díjának megállapításához, illetve a szünidei
gyermekétkeztetés ingyenes biztosításához a gyermekek védelméről és
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján a külön jogszabály szerint dokumentált
szolgáltatási önköltséget és nyersanyagnormákat fogadja el:
1.Felnőtt étkeztetés
a.) Étkeztetés nyersanyagnormája
b.) Étkeztetés szolgáltatási önköltsége
c.) Felnőtt étkeztetés térítési díja
d.) Munkahelyi étkeztetés térítési díja:
da.) Óvoda intézményének dolgozói részére
db.) Fülöp Község Önkormányzata, Orvosi
Rendelő és Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola dolgozói részére

425.- Ft
719.- Ft
705.- Ft
425.- Ft

525.-Ft

2. Gyermekétkeztetés Gyvt. 147.§. (3) bek. szerint meghatározott szolgáltatási
önköltsége, nyersanyagnormái
a.) Napközi Otthonos Óvoda
Nyersanyagköltség:
 Ebből:
 Tízórai:
 Ebéd:
 Uzsonna:
Iskolai Napközi
Nyersanyagköltség:
Ebből:

346.- Ft.
49.- Ft.
248.- Ft.
49.- Ft.

459.- Ft.





Tízórai:
Ebéd:
Uzsonna:

66.- Ft.
327.- Ft.
66.- Ft.

Menza
Nyersanyagköltség

327.- Ft.

Szünidei étkeztetés ebéd:
 Bölcsődés korú
 Óvodás korú
 Általános iskolás korú
 Középiskolás korú

207.- Ft.
248.- Ft.
327.- Ft.
425.- Ft.

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
intézményi gyermekétkeztetés Gyvt. 147. § (1) bekezdése szerint kiszámított
intézményi térítési díjat a kiszámított nyersanyagnormánál alacsonyabb összegben
állapítja meg.
Az óvodai, az iskolai napközi és az iskolai menza intézményi térítési díjai a
12/2013. (VII. 31.) KT. sz. rendelettel módosított 4/2009. (II. 10.) KT. sz. rendelet
1. sz. mellékletében meghatározott összegben állapítja meg, ezért az
önkormányzati rendelet módosítása nem indokolt.
Alkalmazandó térítési díjak hivatkozott rendelet alapján:
Napközi Otthonos Óvoda esetén

270.- Ft.

Általános Iskolai oktatásban résztvevő gyerekek esetén
Napközi:
360.- Ft.
Menza:
250.- Ft.
A megállapított összegek az ÁFA-t nem tartalmazzák.
Felkéri a polgármestert, hogy az étkeztetés biztosító intézmény vezetőjét
tájékoztassa a 2019. április 1. napjától alkalmazandó térítési díjakról.
Felelős:
Határidő:

Hutóczki Péter polgármester
azonnal

5. A Fülöpi Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr egyesület tájékoztatója
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés: írásban
Hutóczki Péter polgármester:
Pelestyák György az egyesület elnöke, most sajnos nem tud jelen lenni a képviselő-testületi
ülésen, beszámolójában összefoglalta a tavalyi évben történteket. Az ÖTE 2017. februárjában
átalakult, új egyesületi forma „Fülöp Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület” néven
működik tovább. Jelenlegi taglétszám a két egyesületből 14 fő. Még nem túl gördülékeny a
működés, szükség lenne aktívan közreműködő tagokra és egy kis fiatalodásra az

egyesületben. Ez azonban elég nehézkesen meg. A Tűzoltóság működését elég gyakran
ellenőrzi a katasztrófavédelem, elég nehéz betartani minden előírást.
Amennyiben nincs kérdés vagy hozzászólás, kérem, szavazzunk: a Képviselő-testület
egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő szavazatával, 7 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
34/2019. (III. 28.) KT. sz. határozat
Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a
Fülöpi Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület tájékoztatóját
Határidő:
Felelős:

-

6. Köztisztviselő részére jutalom megállapítására javaslat
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés: szóban, határozati javaslat írásban
Hutóczki Péter polgármester:
A gazdálkodás, pénzügy területén végzett munka során mindig vannak nehézségek, de a
2018-as év és 2019-es év sem kivétel. Külön említést érdemel, hogy 2018-ban nyugdíjba
vonult mindkét nagy tapasztalattal rendelkező pénzügyes kolléganő. A stafétabot átadása nem
volt teljesen zökkenőmentes. Azonban a gazdálkodási, pénzügyi szabályok betartásában, az
államkincstár által határidők megtartásában az oroszlánszerep Szűcsné Almási Andrea
köztisztviselőnek jutott. Határidőben elkészüljenek a különféle mérleg és pm info jelentések,
továbbá a 2019. évi költségvetés készítését szinte teljes mértékben magára vállalta, és az
előző soros ülésen elfogadott jogszerűen összeállított anyag készült el. Természetesen
megkereste a munkájához megfelelő segítőket, de majdhogy’ erőn felüli munkavégzéssel
sikerült teljesítenie a feladatot. Ezért én azt szeretném javasolni a közös hivatal jegyzője és
aljegyzője részére, hogy ezt a törvény adta lehetőségek szerint anyagiakban is ismerjék el.
Dr. Csősz Péter jegyző:
Ennek részemről nincs akadálya. Kérésem, mivel ez nem lett tervezve a közös hivatal
költségvetésében, ezért ennek fedezetét az önkormányzat vállalja.
Hutóczki Péter polgármester:
Természetesen Fülöp Község Önkormányzata biztosítja a juttatás fedezetét a Nyírábrányi
Közös Önkormányzati Hivatal részére.
Amennyiben nincs kérdés vagy hozzászólás, kérem, szavazzunk: a Képviselő-testület
egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő szavazatával, 7 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
35/2019. (III. 28.) KT. sz. határozat
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője részére javasolja
Szűcsné Almási Andrea pénzügyi feladatokat ellátó főtanácsos részére 1
havi illetményének megfelelő jutalmat állapítson meg az önkormányzat
2019. évi költségvetésének elkészítése során tanúsított magas szakmai
tudást nyújtó, lelkiismeretes munkavégezéséért.

A juttatás fedezetét (345.200.-Ft + járulékai) Fülöp Község Önkormányzata
a 2019. évi költségvetésében biztosítja és átutalja a Nyírábrányi Közös
Önkormányzati Hivatal részére.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a javaslat végrehajtásáról a
Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal által.
Határidő:
Felelős:

2019. április 30.
Hutóczki Péter polgármester

7. Bölcsőde pályázat benyújtásához módosítási javaslat
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés szóban, határozati javaslat írásban
Hutóczki Péter polgármester:
A Képviselő-testület március 13-i ülésén döntött a bölcsőde pályázat benyújtásáról.
Megérkezett a befogadott pályázathoz a hiánypótló levél, melynek része a Képviselő-testület
határozatának a javaslat 6. pontja szerinti kiegészítése. Amennyiben nincs kérdés vagy
hozzászólás, kérem, szavazzunk: a Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással,
döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő szavazatával, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
36/2019. (III. 28). sz. KT. határozat
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 30/2019.
(III. 13.) KT. sz. határozatát - mely szerint pályázatot kíván benyújtani - a
következő módosított tartalommal fogadja el az alábbiak szerint:
1.) A Pénzügyminiszter – a Belügyminiszterrel és az Emberi Erőforrások
Miniszterével egyetértésben – pályázatot hirdetett a Magyarország 2018.
évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet IX.
Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 53. Bölcsődei fejlesztési
program cím terhére a hazai bölcsődefejlesztési programról szóló
1164/2018. (III. 27.) Korm. határozat 3. pontja alapján az ország teljes
területén működő és újonnan létrehozandó települési önkormányzat(ok)
tulajdonában lévő bölcsődei ellátást nyújtó intézmények (bölcsőde, mini
bölcsőde) fejlesztésének támogatására.
2.) Ezen pályázat keretében az önkormányzat a tulajdonában lévő, 4266.
Fülöp, Óvoda u. 1.sz. alatt található fülöpi 124/14 hrsz-on 1 csoportszobás,
7 férőhellyel rendelkező mini bölcsőde épületet kíván kialakítani a
hozzátartozó kiszolgáló helyiségekkel.
3.) A beruházás forrásösszetétele bruttó összegben:
Igényelt támogatás:
Saját forrás:
Összesen:

49.999.925.-Ft
2.631.575.-Ft
52.631.500.-Ft

(95%)
(5%)
(100%)

4.) Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázat benyújtásához
szükséges 5% saját forrás összegét (önerőt) a megvalósítás ütemében
biztosítja. Vállalja, hogy a projektmegvalósításhoz szükséges 2.631.575.Ft sajátforrást a 2019.évi és 2020. évi költségvetésébe biztosítja a

határozat 1. sz. melléklete szerinti ütemezésben. (Finanszírozás időbeni
ütemezése)
5.) Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a projektmegvalósítás
időbeni ütemezését a határozat 2. sz. melléklete szerint határozza meg.
6.) Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy előre
nem látható okokból, illetve áremelkedés miatt a költségek emelkedése
esetén is vállalja a beruházás megvalósítását.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Hutóczki Péter polgármester

Hutóczki Péter polgármester:
Megköszöni a képviselő-testület aktív részvételét, a nyílt ülést bezárja 09.25 perckor és az
ülést zárt ülésen folytatja.

k.m.f.

Hutóczki Péter
polgármester

Dr. Csősz Péter
jegyző

Kissné Terdik Erzsébet
aljegyző jkv.

